ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του παραρτήματος ΑΝΣΤΕ του ΓΕΩΤΕΕ καταγγέλει την
εφαρμοζόμενη πολιτική ΕΕ - τρόικας – κυβερνήσεων που στραγγαλίζει τις δημόσιες υπηρεσίες
(γεωτεχνικές, ΕΦΕΤ, ΙΓΜΕ, ΕΛΓΑ, Δήμοι, Περιφέρειες κλπ) με:
-

την υποστελέχωση,

-

την προώθηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης (π.χ μπλοκάκι, voucher, δίμηνα κλπ),

-

την εκχώρηση αρμοδιότητων σε ιδιώτες (πχ θεσμός «κτηνιάτρου εκτροφής»),

-

την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ υπηρεσίες προς φτωχούς αγρότες και
κτηνοτρόφους, έλεγχος τροφίμων κλπ),

-

την εισχώρηση της λογικής της ανταποδοτικότητας για παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η κατάσταση αυτή πλήττει ανεπανόρθωτα μεγάλα τμήματα του λαού μας που στερούνται σημαντικών
υπηρεσιών σχετικών τόσο με την πρωτογενή παραγωγή όσο και με τη δημόσια υγεία, ενώ την ίδια στιγμή
καλούνται να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη.
Η Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος ΑΝΣΤΕ απαιτεί εδώ και τώρα:
-

Κάλυψη όλων των αναγκών με μόνιμο προσωπικό

-

Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης

-

Κατάργηση όλων των χαρατσιών και της ανταποδοτικότητας

-

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων

-

Όχι στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων, κατάργηση του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής

-

Να περάσει τώρα το ΟΣΔΕ στην αρμοδιότητα των δημόσιων γεωτεχνικών υπηρεσιών

-

Ουσιαστικές αυξήσεις παντού.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΠΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η ΓΣ Αντιπροσώπων του Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς καταδικάζει με τον
πιο απερίφραστο τρόπο την μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων δήμων, περιφερειών και άλλων
δημοσίων οργανισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάζει "χέρι" σε χρήματα που αντί να διατίθενται για την
ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, τα χρησιμοποιεί για την ικανοποίηση των αναγκών των
δανειστών. Για να πληρωθεί ένα χρέος που δεν είναι του λαού, που δε δημιούργησαν
οι εργαζόμενοι.
Η συγκυβέρνηση όχι μόνο δεν έφερε αμέσως στη Βουλή νόμο για την κατάργηση των
μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρμοστικών νόμων, όπως υπόσχονταν
προεκλογικά αλλά, ακολουθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Θυμίζουμε πως
οι ίδιες μεθοδεύεις, οδήγησαν την προηγούμενη κυβέρνηση στο κούρεμα των αποθεματικών
και σε μειώσεις σε συντάξεις, επιδόματα και παροχές.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προχωράει σε στάση πληρωμών και μάλιστα
αναδρομικά από τις 17/3. Η πρακτική αυτή θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω
περικοπή των εναπομείναντων κοινωνικών δαπανών και την ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση
της θέσης των λαϊκών στρωμάτων.
Η απόφαση αυτή θα επιδεινώσει κατά πολύ την κατάσταση εις βάρος των παιδιών μας και
των λαϊκών οικογενειών.
Παράλληλα, η απόφαση αυτή θα λειτουργήσει ως κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση και
εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, αφού στα πλαίσια της αυτονομίας της
αυτοτέλειας και της δημοσιονομικής πραγματικότητας η παρουσία χορηγών, επενδυτών,
ιδιωτών χρηματοδοτών θα αποτελέσει καθημερινό φαινόμενο.
Κάτω τα χέρια από τα χρήματα των εργαζομένων.
 Η συγκυβέρνηση να μην προχωρήσει καμιά δέσμευση ταμειακών διαθέσιμων και
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, του ΟΑΕΔ, των ΟΤΑ και των άλλων δημόσιων
φορέων.
 Να επιστραφούν και όσα έχουν ήδη δεσμευτεί και να αποκατασταθούν οι απώλειες που
υπέστησαν τα τελευταία χρόνια, όπως στην περίπτωση του PSI.
 Να προχωρήσει σε άμεση διαγραφή των χρεών των Σχολικών Επιτροπών.
Η ΓΣ Αντιπροσώπων του Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς καλεί τους
συναδέλφους να μη νομιμοποιήσουν στη συνείδηση τους την νέα αντιλαϊκή πολιτική, να
καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, διεκδικώντας την άμεση κάλυψη των απωλειών τους.
Απαιτεί από τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, να μην εφαρμόσουν την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, να μην επιτρέψουν τη ληστεία των ταμειακών διαθέσιμων.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Με αγώνες τιμάμε τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους που πάλεψαν σκληρά σε όλο τον κόσμο για τις
μεγάλες κατακτήσεις του 20ου αιώνα.
Από το 8ωρο και τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, την κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, την υγεία, τους
αγώνες για τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
επεμβάσεις.
Συνεχίζουμε τον ίδιο δρόμο!
Δυναμώνουμε την οργάνωσή μας, την εργατική αλληλεγγύη. Είναι το δικό μας όπλο!
Δυναμώνουμε τον αγώνα για όλα όσα μας ανήκουν, για όλα όσα μας πήραν, όλα όσα μας έκλεψαν, όλα
όσα είναι δικαίωμά μας σήμερα! Δε συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την ανεργία, τα μνημόνια, με ψίχουλα
και υποσχέσεις.
Στέλνουμε μήνυμα με τη συμμετοχή μας!
Αυτή η Πρωτομαγιά δεν είναι μια ακόμα διαδήλωση. Δηλώνουμε την αγωνιστική ετοιμότητά μας, την
απόφασή μας να υπερασπίσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Οι εργαζόμενοι δεν θα
υποδεχτούν με αδράνεια, φόβο και υποχώρηση τα νέα μνημόνια όπως και να τα ονομάσουν, τα νέα δεινά
στη ζωή τους για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων
Καμία αναμονή, καμία ανοχή στα παζάρια των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους που βρίσκονται σε
εξέλιξη με ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ.
Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Το αίμα που πότισε τη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης
των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης δεν πήγε χαμένο! Με την εργατική
τάξη στην πρωτοπορία, με τη μεγάλη κοινωνική λαϊκή συμμαχία μας, προχωράμε μπροστά. Δυναμώνουμε
την κοινή πάλη εργατών, υπαλλήλων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, φτωχών αγροτών, φοιτητών,
σπουδαστών, μαθητών, γυναικών των λαϊκών οικογενειών.
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! ΌΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!
ΌΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
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Η Συνέλευση Αντιπροσώπων του Παραρτήματος ΑΝΣΤΕ του ΓΕΩΤΕΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να
καταδικάσουν και να απομονώσουν τη ναζιστική φασιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Είναι νοσταλγοί του
Χίτλερ, φορείς του ρατσισμού, του άκρατου εθνικισμού. Καλλιεργεί το μίσος ανάμεσα στους λαούς.
Είναι φονιάδες. Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τη τραμπούκικη δολοφονική επίθεση κατά
των συνδικαλιστών στο Πέραμα, τις δεκάδες ύπουλες άνανδρες επιθέσεις κατά μεταναστών.
Είναι αυτοί που συστηματικά καταπατούσαν δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων στήνοντας
δουλεμπορικά γραφεία.
Είναι γέννημα θρέμμα του σημερινού σάπιου συστήματος, καθημερινά αποδεικνύει ότι κύριος αντίπαλος
της είναι το οργανωμένο εργατικό κίνημα, σύμμαχοι της και χρηματοδότες της είναι η εργοδοσία δηλαδή οι
βιομήχανοι και οι εφοπλιστές υπέρ των οποίων ζητούσε στη βουλή φοροαπαλλαγές και προνόμια.
Αποκαλύφθηκαν οι διασυνδέσεις της με τμήματα του κρατικού μηχανισμού και ειδικά των δυνάμεων
καταστολής, η διαπλοκή της με διάφορα εγκληματικά κυκλώματα.
Σήμερα διάφοροι άλλοι ανάμεσα τους και κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες σιγοντάρουν την ίδια
προσπάθεια που παρουσιάζει τη Χρυσή Αυγή ως «ένα ακόμη κοινοβουλευτικό κόμμα» ως «μια ακόμα
ιδεολογία»! Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση γιατί είναι ναζιστική. Συμφέρον από τον
αποχαρακτηρισμό της ως ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης έχει το σύστημα που θέλει να προστατέψει
το ναζιστικό φασιστικό δημιούργημά του. Το ναζισμό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το σύστημα που το
γεννά ! Η μαζική πάλη του λαού και της νεολαίας σε κατεύθυνση ρήξης με το σύστημα μπορεί να
απομονώσει και να ξεριζώσει τη Χ.Α. και οριστικά και αμετάκλητα.
Οι Γεωτεχνικοί δεν θα πρέπει να δείχνουν καμιά ανοχή στους πολιτικούς απόγονους των
γερμανοτσολιάδων και στους υμνητές της χούντας αντιθέτως να απομονώσουν και να «πνίγουν» κάθε
φωνή που πάει να ξεπεταχτεί.

